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Data: 22 de Abril de 2012

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
 
 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale 
mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seus Cartões de Respostas 
pois em hipótese alguma eles serão substituídos, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as 
instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 23/04/2012, no site www.acaplam.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA de 10/02/2012, e suas retificações. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

 
BOA PROVA!! 

 

 ENFERMEIRO 
 



 

 

PARTE I - ENFERMEIRO 
 
01 - Qual das personagens da História da Enfermagem teve 
participação ativa durante a Guerra da Criméia? 

A) Anna Nery  
B) Florence Nightingale 
C) Imogenes King  
D) Carlos Chagas 
E) Wanda Horta 

 
02 - Qual a Lei que trata da Participação popular e do 
Financiamento no Sistema Único de Saúde? 

A) Lei 8080/90  
B) Lei 8142/88 
C) Lei 8088/90  
D) Lei 8142/90 
E) Lei 8148/90 

 
03 - Qual das seguintes alternativas se refere a um Direito 
no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no 
capítulo que trata sobre as Relações Profissionais? 

A) Postergar seus conhecimentos técnicos, científicos e 
culturais que dão sustentação a sua prática 
profissional 

B) Abdicar das iniciativas que visem ao aprimoramento 
profissional e à defesa dos direitos e interesses da 
categoria e da sociedade 

C) Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e 
ser tratado segundo os pressupostos e princípios 
legais, éticos e dos direitos humanos 

D) Causar transtorno público por ofensa que atinja a 
profissão, por meio do Conselho Regional de 
Enfermagem 

E) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, 
no respeito, na solidariedade e na diversidade de 
opinião e posição ideológica 

 
04 - Qual das seguintes alternativas se refere à Norma 
Operacional Básica do ano de 1993 (NOB 93)? 

A) O principal instrumento formalizador das relações é a 
Programação Pactuada e Integrada - PPI 

B) Implementa a transferência regular e automática 
(fundo a fundo) do teto global da assistência para 
municípios em gestão semiplena  

C) Habilita municípios como credores, criando a terceira 
instância credora do SUS  

D) Fortalece a regionalização e definição do papel dos 
estados, que também passam a assumir seu papel de 
gestor do sistema estadual de saúde 

E) Habilita municípios como gestores, criando a terceira 
instância gestora do SUS  

 
05 - Qual o tempo máximo que o paciente com Hanseníase 
pode ficar sem tomar a medicação Multibacilar sem que seja 
necessário reiniciar o tratamento? 

A) 3 meses 
B) 2 meses 
C) 6 meses 
D) 1 mês 
E) 4 meses 

 
 

06 - A hanseníase pode afetar nervos periféricos e causar 
deformidades. Assinale a alternativa que representa o nervo 
que quando afetado pode provocar úlceras plantares? 

A) Nervo ulnar 
B) Nervos tibial posterior 
C) Nervo fibular comum 
D) Nervo auricular 
E) Nervo radial 

 
07 - Qual dos seguintes medicamentos faz parte dos 
esquemas de tratamento tanto da hanseníase quanto da 
tuberculose pulmonar? 

A) Pirazinamida 
B) Rifampicina 
C) Dapsona  
D) Ofloxacina   
E) Penicilina  

 
08 - Em relação ao Plasmodium vivax assinale a alternativa 
correta: 

A) Trata-se de uma Bactéria 
B) Trata-se de um Vírus  
C) Trata-se de um Fungo 
D) Trata-se de um Protozoário 
E) Trata-se de um Líquen  

 
09 - A Sistematização da Assistência de Enfermagem é 
dividida em etapas estabelecidas pelo Processo de 
Enfermagem. Qual das seguintes etapas não se refere ao 
Processo de Enfermagem? 

A) Diagnóstico de Enfermagem 
B) Planejamento  
C) Autocuidados  
D) Prescrição de Enfermagem 
E) Avaliação  

 
10 - De acordo com o Calendário de Vacinação da Criança 
disponível no Sistema Único de Saúde, com qual idade a 
criança deve tomar o 1º reforço da Vacina Tríplice 
Bacteriana? 

A) 12 meses 
B) 10 meses 
C) 2 meses 
D) 15 meses 
E) 5 anos  

 
11 - De acordo com o Calendário de Vacinação da Criança 
disponível no Sistema Único de Saúde, com qual idade deve 
ser dada a vacina contra o sarampo? 

A) 3 meses 
B) 9 meses 
C) 15 meses 
D) 12 meses 
E) 6 meses 

 
12 - Qual das seguintes vacinas faz parte do Calendário de 
Vacinação do Adolescente disponível no Sistema Único de 
Saúde? 

A) Tetravalente  
B) Pneumococos  
C) Pólio 
D) BCG  
E) Hepatite B 



 

 

13 - É uma vacina que a 2ª dose deve ser dada aos 5 meses 
de idade?  

A) Hepatite B 
B) Meningocócica C 
C) Tetravalente 
D) Pólio 
E) Sarampo  

 
14 - Qual a alternativa que apresenta um tipo de 
atendimento que não está de acordo com o que é 
preconizado pela Reforma Psiquiátrica? 

A) Residências Terapêuticas 
B) Centros de Atenção Psicossociais – CAPS 
C) Hospital Dia 
D) Urgência Psiquiátrica 
E) Hospícios  

 
15 - Um paciente adulto no 4º dia pós-operatório de cirurgia 
geral começa a apresentar sinais de infecção. Esta infecção 
pode ser chamada de: 

A) Infecção nosocomial 
B) Infecção comunitária 
C) Infecção generalizada 
D) Infecção localizada 
E) Infecção subaguda 

 
16 - Em qual estágio da úlcera por pressão começa a ser 
atingido o osso: 

A) Estágio II 
B) Estágio III 
C) Estágio V 
D) Estágio IV 
E) Estágio I 

 
17 - Qual o limite máximo de habitantes de uma 
determinada microárea que um agente comunitário de saúde 
pode ser responsável? 

A) 750 habitantes 
B) 400 habitantes 
C) 170 habitantes 
D) 350 habitantes 
E) 270 habitantes 

 
18 - A partir de quantas semanas de gestação um bebê é 
considerado pós-termo? 

A) 37 semanas 
B) 33 semanas 
C) 42 semanas 
D) 43 semanas 
E) 44 semanas 

 
19 - Qual das doenças seguintes é considerada 
negligenciada pelo Ministério da Saúde? 

A) Influenza 
B) AIDS 
C) Lúpus Eritematoso Sistêmico 
D) Malária 
E) Hepatite  

 
 
 
 

20 - Qual dos seguintes fármacos precisou ser trocado do 
esquema básico de tratamento da tuberculose devido ao 
fator de multirresistência? 

A) Levofloxacina 
B) Terizidona 
C) Pirazinamida 
D) Etambutol 
E) Isoniazida  

 
21 - Assinale a alternativa que não se refere a um indicador 
socioeconômico: 

A) Proporção de partos hospitalares 
B) Taxa de analfabetismo 
C) Taxa de desemprego 
D) Níveis de escolaridade 
E) Proporção de pobres 

 
22 - Razão de dependência é um indicador: 

A) Socioeconômico 
B) De cobertura 
C) Mortalidade 
D) Natalidade  
E) Demográfico 

 
23 - Qual das seguintes fármacos é utilizado para regulação 
da hipotensão arterial: 

A) Amiodarona 
B) Dipirona   
C) Captopril 
D) Furosemida  
E) Norepinefrina 

 
24 - A Dengue vem assolando quase todo o país. Apenas um 
Estado do Brasil ainda não apresentou casos autóctones da 
doença. Qual é esse Estado? 

A) Rio Grande do Sul 
B) São Paulo 
C) Santa Catarina 
D) Goiás  
E) Paraná  

 
25 - Qual a vazão correta de uma medicação de 250 ml para 
passar em 3 horas em Bomba de Infusão? 

A) 14 gts/min 
B) 20 ml/h 
C) 42 gts/min 
D) 83 ml/h 
E) 42 ml/h 

 
26 - Qual das seguintes doenças não é considerada 
autoimune? 

A) Lúpus Eritematoso Sistêmico 
B) Psoríase 
C) Hiperidrose  
D) Pênfigo  
E) Diabetes tipo I 

 
 
 
 
 
 



 

 

27 - Qual o primeiro ato no socorro a uma vítima de parada 
cardiorrespiratória de acordo com as novas diretrizes da 
Sociedade Americana de Cardiologia? 

A) Iniciar compressões torácicas a no mínimo 100 por 
minuto 

B) Chamar unidade de emergência 
C) Iniciar respiração boca a boca 
D) Iniciar compressões torácicas a uma frequência de 30 

compressões torácicas para duas insuflações 
E) Iniciar compressões torácicas até no máximo 100 por 

minuto 
 

28 - Considerando a composição da equipe mínima de 
profissionais, qual dos setores não é considerado primordial 
em um Posto de Saúde da Família: 

A) Consultório médico 
B) Consultório dentário 
C) Consultório de Enfermagem 
D) Posto de Enfermagem 
E) Sala de vacinação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 
Pensamento  vem de fora 
e pensa que vem de dentro, 
pensamento que expectora 
o que no meu peito penso. 
Pensamento a mil por hora, 
tormento a todo momento. 
Por que é que eu penso agora 
sem o meu consentimento? 
Se tudo que comemora 
tem o seu impedimento, 
se tudo aquilo que chora 
cresce com o seu fermento; 
pensamento, dê o fora, 
saia do meu pensamento. 
Pensamento, vá embora, 
desapareça no vento. 
E não jogarei sementes 
em cima do seu cimento. 

Arnaldo Antunes. Tudos. 4. ed. São Paulo:  
Iluminuras, 1998. 

 
29 - O que incomoda o eu lírico é: 

A) Sua dificuldade para pensar. 
B) Sua familiaridade com suas ideias. 
C) Sua facilidade para pensar. 
D) A quantidade de ideias incompreensíveis que produz. 
E) A autonomia de seu pensamento. 

 
30 - Das afirmações seguintes: 
I – Percebemos através dos dois primeiros versos que o eu 
lírico constata que seu pensamento é a reunião das coisas 
vistas e ouvidas; aquilo que ele pensa criar, na realidade é 
externo a ele. 
II – Nos versos “E não jogarei sementes/ em cima do seu 
cimento”, as palavras sementes e cimento foram 
empregadas em sentido metafórico sendo a primeira, as 
ideias em estado inicial. 
III – O valor final que o eu lírico atribui a seu pensamento é 
de que este é ilimitado, além de agir de modo dependente à 
vontade expressa pelo eu lírico. 

A) Todos estão corretos. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Estão corretos os itens I e II. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
31 - Identifique a alternativa cujo vocábulo destacado foi 
usado de forma incorreta: 

A) Estou esperando Maria Helena há mais de duas 
horas. 

B) Antes de mais nada, é bom saber onde eles estão 
indo. 

C) Trata-se de uma questão muito mal resolvida. 
D) Ainda vou descobrir o porquê dessa polêmica. 
E) Não estacione naquele local, senão você será 

multado. 
 



 

 

32 - Assinale a alternativa em que o hífen esteja usado 
corretamente: 

A) semi-infantil 
B) supra-sensível 
C) ante-braço 
D) auto-análise 
E) extra-judicial 

 
33 - Os elementos mórficos que constituem os vocábulos 
INAPTO e CANTÂSSEMOS são, respectivamente: 

A) prefixo – radical – desinência nominal / radical – 
vogal temática – desinência verbal (número - 
pessoal) – desinência verbal (modo - temporal). 

B) radical – desinência nominal / radical –  desinência 
verbal (número - pessoal) – desinência verbal (modo 
- temporal). 

C) radical – sufixo – desinência nominal / radical – 
vogal temática – desinência verbal (número - 
pessoal). 

D) prefixo – radical – desinência verbal / radical – vogal 
temática – desinência verbal (modo - temporal). 

E) prefixo – radical – desinência nominal / radical – 
vogal temática – desinência verbal (modo - temporal) 
– desinência verbal (número - pessoal). 

 
34 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos 
devem receber o acento gráfico; 

A) ibero – alcool – maquinaria 
B) textil – enigma – sutil 
C) interim – zefiro – agape 
D) fortuito – ureter – estereotipo 
E) recem – pudico – zenite 

 
35 - Assinale a alternativa cujo termo destacado funciona 
como predicativo do objeto: 

A) Aquiles parecia inflexível o tempo todo. 
B) O ministro considerou incerta a sua presença no 

seminário. 
C) Para quem usa caixa eletrônico, a vida fica mais 

fácil. 
D) Desesperados, eles gritavam por socorro. 
E) Muitas pessoas deixaram o local insatisfeitas. 

 
36 - No período “Vejo agora quanto estava preso a ela”, a 
oração destacada classifica-se em: 

A) subordinada substantiva objetiva indireta. 
B) subordinada substantiva completiva nominal. 
C) subordinada adjetiva explicativa. 
D) subordinada substantiva objetiva direta. 
E) subordinada adverbial temporal. 

 
37 - Em todas as frases seguintes o sinal indicativo de crase 
foi usado corretamente, exceto em: 

A)  “Mulheres à beira de um ataque de nervos”. 
B) A cidade à qual nos referimos é longe. 
C) Voltamos cedo à casa dos amigos. 
D) Assisti àquele filme. 
E) Estava disposto à disputar uma vaga. 

 
 
 
 

A questão 38 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 
38 - Das afirmações seguintes: 
I – No segundo quadrinho, o ponto de exclamação sugere o 
espanto ou a surpresa do menino (Filipe), ao perceber que 
havia mudado de posição. 
II – No terceiro quadrinho o menino (Filipe) está na posição 
normal, sentado de frente, mas não entende o que lhe 
aconteceu. O ponto de interrogação expressa essa dúvida. 
III – Através do último quadrinho é possível compreender o 
que possivelmente ocorreu nos quadrinhos anteriores. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos apenas os itens I e III. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
39 - Indique a figura de linguagem existente na frase “Eu, 
que antes vivera de palavras de caridade ou orgulho ou de 
qualquer outra coisa”: 

A) anacoluto 
B) antonomásia 
C) sinestesia 
D) gradação 
E) hipérbole 

 
40 - Nas frases seguintes: 
I – Fomos nós quem pretendeu o cargo. 
II – Fui eu quem fez o exercício. 
III – Hoje sou eu quem paga a conta. 
Quanto a concordância podemos afirmar: 

A) Apenas I e II estão corretas. 
B) Apenas II e III estão corretas. 
C) Apenas I e III estão corretas. 
D) Todas estão corretas. 
E) Todas estão incorretas. 

 
 
 
 
 


